
                               
 

Protocolo:_______________  

Cadastro no CREA/SC:_______________ 

 

 

REQUERIMENTO DE CADASTRO DE ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL  

 

DELIBERAÇÃO Nº 03/2012 DA CEGEM  

 

 

1 – Dados do Órgão Público:  

Qualificação do requerente (Órgão Público):_______________________________  

CNPJ:__________________________________ Telefone(s):_________________  

Endereço Oficial:____________________________________________________  

Município:____________ UF:___ CEP:_________ E-mail:____________________  

 

2 – Dados Cadastrais das Jazidas:  

Endereço(s):________________________________________________________  

Bairro(s) / Localidade(s):____________________ Município(s):_______________  

Coordenadas Geográficas:____________________________________________  

 

3 – Informações Técnicas:  

Utiliza explosivos:   Sim (   )     Não (   )  

Possui instalações de beneficiamento (britagem/moagem/polimento/etc): 

Sim (   )   Não (   )  

Minério explotado:___________________________________________________  

Usos:_____________________________________________________________  

Produção média ANUAL de minério (em t ou m
3

):___________________________  

Produção informada no ultimo RAL (em t ou m³):___________________________  

 

4 – Identificação do Profissional Quadro Técnico:  

Nome:__________________________________ Registro CREA-SC:__________  

Carga horaria mensal de atendimento técnico perante Órgão Público:___________  

Título Profissional:  Eng. De Minas (   )    Geólogo (   )    Técnico em Mineração (   ) 

 

 

 

 

 



5 – Documentação adicional:  

 

Para que o pedido de Cadastro de Órgão Público Municipal para atividade de 

extração mineral possa ser analisado pela CEGEM é indispensável, além do 

presente formulário, a protocolização da seguinte documentação no CREA-SC: 

  

 

I – informação do número do(s) título(s) mineral(is) junto ao DNPM;  

II – cópia da(s) licença(s) ambiental(ais) de instalação (LAI) ou operação (LAO) 

emitida(s) pela autoridade competente, em vigor;  

III – prova de vínculo do Órgão Público Municipal com o responsável técnico, tais 

como: Contrato de Prestação de Serviços, Carteira de Trabalho ou Portaria de 

Nomeação nos casos dos funcionários regidos pelo Regime Jurídico Único;  

IV – coordenadas geográficas e duas fotografias do(s) local(ais) da extração 

mineral;  

V – formulário de declaração de outras responsabilidades e/ou vínculos técnicos.  

 

Obs:  

 

 A falta dos documentos relacionados nos incisos I e II não impede o 

processo de cadastro, porém a ausência deve ser declarada e justificada 

pelo responsável técnico. Neste caso, deverá ser protocolizada neste 

Regional a cópia da prova de que requereu o registro de extração junto ao 

DNPM e a licença junto ao órgão ambiental competente. 

 Após a aprovação do cadastro, automaticamente será gerada a ART de 

Cargo/Função através do CREANet Profissional, assim como, o respectivo 

boleto para pagamento. Juntamente com este procedimento será enviado e-

mail ao profissional informando que a ART e o boleto estarão disponíveis 

para impressão e pagamento no CREANet Profissional.  

  

 

DECLARO SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS.  

 

(Art. Nº 299 do Código Penal – “Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa 

ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação 

ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.”)  

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica  

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do profissional  

 

 

 

 

Para uso exclusivo do CREA-SC:  

 

Local de Atendimento: _______________________________  Data:___________ 

 

Carimbo com nome, cargo e função / Assinatura:___________________________  
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